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    Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu 

1. Yleistä 

1.1. PHLU 
 
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) on liikunnan aluejärjestö. Suomessa on 

yhteensä 15 aluejärjestöä. Alueiden perustehtävänä on suomalaisten hyvinvoinnin 

edistäminen liikunnan ja urheilun avulla sekä liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja 

monipuolisuuden varmistaminen paikallisella tasolla.   

 

PHLU:n toiminnan pääpainopiste on seuratoiminnan, lasten ja nuorten sekä aikuisten 

liikunnan kehittäminen. PHLU vaikuttaa alueellaan liikunnan ja urheilun edunvalvonta- ja 

olosuhdeasioissa. PHLU:ssa on myös vahvaa osaamista talous-, hanke- ja 

työllistämisasioissa. PHLU:ssa toimintaa kehitetään laaja-alaisesti yhteistyössä muiden 

kumppanien ja toimijoiden kanssa.  

 

Paikallistasolla tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat alueen urheiluseurat ja kunnat.  

Maakunnallisia yhteistyökumppaneita ovat Päijät-Hämeen liitto, Etelä-Suomen 

aluehallintovirasto (AVI), Suomen Urheiluopisto, Liikuntakeskus Pajulahti, Päijät-

Hämeen Urheiluakatemia, ELY-keskus, oppilaitokset sekä muut alueelliset toimijat.  

 

Tärkeimpiä valtakunnallisia kumppaneita ovat Valtakunnallinen liikunta- ja 

urheiluorganisaatio Valo ry, Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma, muut liikunnan 

aluejärjestöt, lajiliitot sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) sekä Eteläinen 

yhteistoiminta-alue.  

 

PHLU:n toimintaa ohjaa visio:  

”Olemme alueella liikunnan ja urheilun kokoava voima ja yhteistyön rakentaja. 

Alueemme liikunta- ja urheilupalvelut ja osaaminen ovat hyviä esimerkkejä 

valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.”  

 

PHLU:n missio on:  

”Olemme alueella liikunta- ja urheilukulttuurin edistäjä ja mahdollistamme 

toiminnallamme seuroja, kuntia ja muita toimijoita onnistumaan omissa valinnoissaan.” 

 

PHLU:n arvot ovat: 

”Toimintamme perustana on liikkumisen ilo, yhteistyö, kumppanuus ja innostaminen.” 

 

PHLU:n toiminta-alue: 

PHLU toimii viiden maakunnan alueella. Toiminta-alueen kunnat ovat Asikkala, Hartola, 

Heinola, Hollola, Iitti, Joutsa, Kuhmoinen, Kärkölä, Lahti, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, 

Orimattila, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä.  Asukkaita toiminta-alueella on yhteensä 

noin 237 600.  Kaikki alueen kunnat ovat PHLU:n jäseniä. Yhteensä PHLU:ssa on 

jäseniä noin 200 ja niistä suurin osa on urheiluseuroja.  
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    Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu 

1.2. Toiminnan painopisteet 
 

Valtakunnallisesti liikunnan ja urheilun saralla eletään edelleen muutoksen ja murroksen 

aikaa. Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio, Valo ry ja Olympiakomitea, ovat 

päättäneet kesäkuussa 2016 fuusioitua. Uusi Olympiakomitea aloittaa toimintansa 

1.1.2017. Uuden järjestön tavoite on laaja-alainen ja käsittää huippu-urheilun lisäksi 

koko kansan liikuttamisen. Yhteistyötä uuden organisaation kanssa tullaan tekemään 

erityisesti elinvoimaisen seuratoiminnan edistämiseksi.  

 

Valtakunnallisen murroksen lisäksi menossa ovat sote- ja maakuntahallintouudistukset, 

jotka tulevat jatkossa vaikuttamaan paikallistason toimintaan. PHLU tulee omalta 

osaltaan tekemään edunvalvontatyötä ja on mukana vaikuttamassa siihen, että liikunnan 

ja urheilun arvostus maakunnassa säilyy jatkossakin.  

 

PHLU:n vuoden 2017 toimintaa ohjaa vuosille 2016-2018 laadittu strategia ”Innostamme 

liikkumaan – vahvistamme yhteistyötä”. Strategiassa painottuvat vahvasti kumppanuus 

ja verkostoyhteistyö.   

 

Päijät-Hämeen terveysliikuntastrategia (2009-2020) arvioidaan ja päivitetään 

yhteistyössä eri toimijoiden kanssa vuoden 2016 aikana. Vuonna 2016 valmistuu myös 

Päijät-Hämeen ensimmäisen Sport Päijät-Häme -strategia, jota on työstetty yhdessä 

urheiluopistojen valmennuskeskusten, Päijät-Hämeen Urheiluakatemian ja seurojen 

kanssa. Vuoden 2017 yhteinen iso tavoite on jalkauttaa nämä strategiat käytännön 

tasolle. Tavoitteena on saada liikuntastrategiat jatkossa osaksi kuntien strategioita ja 

toimenpidesuunnitelmia sekä osaksi maakuntastrategiaa.  

 

Vuonna 2017 juhlitaan 100 -vuotista Suomea sekä vietetään Liikkumisen unelmavuotta 

ja Lahden MM-kisoja. Teemat tulevat näkymään PHLU:n toiminnassa. Liikkumisen 

unelmavuosi ja Lahden MM-kisat nostetaan esille jo tammikuun alussa Päijät-Hämeen 

Urheilugaalassa. Liikkumisen Unelmavuosi toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen 

kuntien ja seurojen kanssa ja tavoitteena on aktivoida kuntalaisia liikkumaan hankkeen 

puitteissa koko vuoden.  

 

PHLU:n perustoiminta painottuu neljään sisältöalueeseen, jotka ovat elinvoimainen 

seuratoiminta, liikkuva lapsuus, lisää liikettä nuorille ja aikuisille sekä menestyvä huippu-

urheilu kokonaisuudet.  

 

Elinvoimaisessa seuratoiminnassa painopistealueita ovat yhteisen tekemisen ja 

seurayhteisön vahvistaminen, osaamisen lisääminen koulutuksen avulla, seurakohtaiset 

kehittämisprosessit sekä kuntien ja seurojen välisen yhteistyön vahvistaminen. 

 

Liikkuva lapsuus kokonaisuus painottuu valtakunnallisiin ”Ilo kasvaa liikkuen” ja ”Liikkuva 

koulu” – ohjelmiin. Tavoitteena ohjelmissa on lisätä lasten liikkumista suositusten 

mukaisesti. Toiminnan painopiste on varhaiskasvatuksen ja koulun liikunnallistamisessa.  
 



5 

      

    Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu 

Lisää liikettä nuorille ja aikuisille kokonaisuudessa painopistealueita ovat nuorten ja 

aikuisten harraste- ja terveysliikuntaa lisäävän toiminnan kehittäminen, 

liikuntaneuvonnan palveluketjun kehittäminen ja toteuttaminen sekä työyhteisöille 

suunnattujen henkilöstöliikuntapalveluiden kehittäminen ja toteuttaminen. 

 

Menestyvän huippu-urheilun osalta painopiste keskittyy vahvasti urheilijan polun 

alkupään toimenpiteisiin ja Sport Päijät-Häme strategian jalkauttamiseen.  

 

PHLU:n isoin kolmevuotinen Liikunnalla tukea työelämään LITTI -hanke päättyy vuoden 

2016 lopussa. Hankkeelle on haettu jatkorahoitus vuosille 2017-2019. Tällä hetkellä 

käynnissä olevista hankkeista vuonna 2017 jatkuu KKI-ohjelman tukema Lahden alueen 

mikroyrityksille suunnattu kehittämishanke. Tämän hankkeen lisäksi PHLU on 

kumppanina muutamissa alueellisissa hankkeissa sekä tuottaa asiantuntijapalveluja 

ulkopuolisiin hankkeisiin.  
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    Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu 

2. Toiminta ja tavoitteet 

2.1. Elinvoimainen seuratoiminta  

Seuratoiminnan visiona on luoda innostuksesta ja osaamisesta vetovoimaa 

urheiluseuratoimintaan ja taata, että alueen urheiluseurat tarjoavat hyvää ja laadukasta 

valmennusta ja ohjausta sekä ohjaavat jäseniään liikunnalliseen elämäntapaan. Menestyvä 

seura on hyvin johdettu ja se toimii oman toiminta-ajatuksen mukaisesti omalla 

osaamisalueellaan.  

Vuonna 2017 seuratoimintaa ohjaavat PHLU:n oma visio sekä eteläisen yhteistoiminta-

alueen tulostavoitteet ja uuden Olympiakomitean valinnat. Vuoden 2017 elinvoimaisen 

seuratoiminnan painopistealueita ovat yhteisen tekemisen ja seurayhteisön vahvistaminen, 

osaamisen lisääminen koulutuksen avulla, seurakohtaiset kehittämisprosessit sekä kuntien 

ja seurojen välisen yhteistyön vahvistaminen. 

Keskeisiä toimenpiteitä ovat verkostotapaamiset, Liikkumisen unelmavuosi 2017 -kampanja, 

tapahtumat, seurahallinnon koulutukset, VOK-koulutukset, Oman Seuran Analyysi ja 

sinettiauditointi, kunta-seurafoorumit, YTA-foorumit, seuratukineuvonta, varainhankinta, 

olosuhdetyö, kuntavaikuttaminen sekä yhteiset hankkeet ja projektit. Jäsenseuroille PHLU 

tuottaa myös taloushallinnonpalveluita.  

 

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit 

Seurayhteisön 

vahvistaminen 

 Seurojen yhteiset 

teemaillat ja foorumit 

 

 Toiminnanjohtajien 

aamukahvit / TJ-

klubitoiminta 

 

 Seurojen aktivointi 

mukaan Liikkumisen 

unelmavuoden 

toteuttamiseen mm. 

työpajoissa 

 

 Kunta-

seurafoorumeiden 

synnyttämät yhteiset 

prosessit 

 12 teemailtaa / seurafoorumia 

 

 

 TJ -klubitoiminnan aloittaminen,  

4 tapaamista 

 

 

 8 seuratyöpajaa yhteistyössä 

kuntien kanssa, 100 seuraa 

mukana toiminnan 

toteuttamisessa 

 

 

 5 erilaista jatkoprosessia, joista 

seuraa jokin pysyvämpi 

yhteistyömuoto 
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    Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu 

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit 

Kuntien ja seurojen 

välisen yhteistyön 

vahvistaminen 

 Kunta-seurafoorumit 

 

 

 Järjestetään yhteisiä 

koulutustilaisuuksia 

 

 Seurat mukana 

toteuttamassa 

liikunnallista sisältöä 

koulupäivään 

 

 Liikkumisen 

unelmavuoden 

toteuttaminen 

yhteistyössä kuntien ja 

seurojen kanssa  

 8 kunnassa kunnan ja seurojen 

yhteinen seurafoorumi 

 

 8 kuntien ja seurojen yhteistyönä 

järjestämää koulutustilaisuutta 

 

 30 seuraa 10 eri kunnassa 

mukana lisäämässä liikuntaa 

koulupäivään 

 

 

 100 seuraa mukana 

toteuttamassa vuotta 

 300 erilaista tapahtumaa ja 

kokeilua kunnissa 

Osaamisen 

lisääminen 

koulutuksen ja 

tiedotuksen avulla 

 TOK- ja VOK-

koulutukset 

 

 Seurahallinnon 

koulutukset 

 

 Valmentajatapaamiset 

 

 KTK-testistö -

koulutukset 

 

 OK:n ja alueiden 

seurapalveluista 

tiedottaminen  

 25 VOK-koulutustilaisuutta, joissa 

yhteensä 250 osallistujaa 

 

 8 seurahallinnon 

koulutustilaisuutta, joissa 

yhteensä 80-100 osallistujaa 

 6 valmentajaverkostotapaamista, 

joissa yhteensä 80 osallistujaa 

 

 KTK-testipäivä/koulutus, jossa 50 

osallistujaa 

 

 Joka kuukausi seuroille 

seuratoiminnan info nettisivujen 

kautta 

Seurakohtaiset 

kehittämisprosessit 

ja palvelut 

 Oman Seuran Analyysi 

(OSA) 

 

 Tehdään seurakäyntejä 

ja annetaan 

seurakonsultointi 

 

 Kannustetaan ja 

autetaan hankehauissa  

 Tuotetaan talous- ja 

kirjanpitopalveluja 

 4 seuran kanssa Oman Seuran 

Analyysin pohjalta jatkoprosessin 

kehittäminen 

 12 seurakäyntiä (esim. 

sinettiauditointi, johtokunnan 

kokous) ja 30 muuta 

seurakonsultointia  

 20 seuratukihakemuksen 

sparrausta 

 Lähes 40 seuralle 
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    Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu 

2.1.1 Liikunnalla tukea työelämään LITTI 

Liikunnalla tukea työelämään LITTI -työllistämishankkeelle on haettu jatkorahoitusta vuosille 

2017-2019. Työllistämishankkeen puitteissa seuroille tarjotaan mahdollisuutta työllistää ja 

palkata työntekijöitä erilaisiin seuratoiminnan työtehtäviin.   

 

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit 

Urheiluseuratoiminnan 

tukeminen LITTI 

työllisyysprojektin 

avulla 

 Palkkatukityöllistettyjen 

työllistäminen  

 

 Työkokeilijoiden 

työllistäminen 

 LITTI Tapahtumaryhmä 

urheiluseurojen 

tapahtumissa apuna 

 

 Seurojen kouluttaminen 

työnantajana toimimiseen 

 Palkkatukityöllistettyjä 100 

hlöä/60htv 

 

 Työkokeilijoita 60 hlöä/10 

htv 

 Toiminnassa mukana 

olevia urheiluseuroja 50 

kpl:tta 

 Tapahtumia 50-60 kpl:tta 

 Kaikki työllistäjäseurat ovat 

toimintavuoden aikana 

osallistuneet Seura 

työnantajana- koulutukseen 

 jatkotyöllistyminen 

urheiluseuraan 5-10 hlöä 

Työttömien 

työmarkkinavalmiuksien 

parantaminen 

Koulutukseen ohjaaminen 

  lyhyt kurssit 

(järjestyksenvalvonta, 

hygieniapassi, EA-

koulutus, tapahtumien 

järjestäminen ym.) 

 oppisopimuskoulutus 

 ammatilliset osatutkinnot 

 yrittäjyyskoulutukset 

 Lyhyt kursseille 

osallistuneita 100 hlöä 

 oppisopimuskoulutukseen 

osallistuneita 18 hlöä 

 osatutkintoihin 

osallistuneita 25 hlöä 

 yrittäjyyskoulutukseen 

osallistuneita 10 hlöä 

Työllistämisjakson 

jälkeisen työllistymisen 

edistäminen 

 Yrityksiin edelleen 

sijoittamismallin 

kehittäminen 

 

 60% LITTI- työllistetyistä 

töihin tai opiskelemaan 

 25 yritystä, jotka ovat 

kiinnostuneet työllistämään 

LITTI-työntekijöitä 

Hyvinvointialan 

yrityshautomo 

 Edistetään hyvinvointialan 

yrityshautomon 

perustamista 

 PHLU tai joku muu PHLU:n 

alueen toimija päättää 

yrityshautomon 

toteuttamisesta 
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    Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu 

2.2. Liikkuva lapsuus 

Lastenliikunnassa on tavoitteena tukea paikallistason toimijoita kunnissa edistämään lasten 

aktiivisempaa arkea liikunnan suositusten suunnassa. Toiminnan painopiste on 

varhaiskasvatuksen ja koulun liikunnallistamisessa.  

Keskeisinä toimenpiteinä PHLU järjestää monipuolista koulutusta lasten ja nuorten parissa 

toimiville, verkostotapaamisia, alueellisena kehittäjänä vastaa Liikkuva koulu –hankkeiden ja 

muiden kehittämishankkeiden tukemisesta sekä järjestää innostavia liikuntatapahtumia 

lapsille ja heidän perheilleen.  

 

Tiivistä yhteistyötä jatketaan paikallisten toimijoiden, Valo ry:n, Liikkuva koulu –verkoston, 

aluehallintoviranomaisten sekä lajiliittojen kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit 

Liikkuva 

varhaiskasvatus 

Innostetaan 

varhaiskasvatuksen 

henkilökuntaa 

kehittämään 

liikuntakasvatusta 

arjessa ja kannustamaan 

lapsia sekä perheitä 

liikunnalliseen 

elämäntapaan. 

 Järjestetään koulutusta 

varhaiskasvattajille 

 

 Toteutetaan alueellisia 

verkostotapaamisia 

 

 Toteutetaan PHLU:n 

Joulumaa tapahtuma 

1.12.2017 yhteistyössä 

urheiluseurojen ja 

muiden toimijoiden 

kanssa 

 

 12 koulutusta 240 

varhaiskasvattajalle 

 

 2 alueellista Ilo kasvaa 

liikkuen-verkostotapaamista 

  

 Mukana 20-30 toimijaa ja yli 

1000 osallistujaa 
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    Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu 

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit 

Liikkuva koulu 

Innostetaan kouluja 

mukaan hallituksen 

kärkihankkeeseen -  

liikkumaan tunti jokaisena 

koulupäivänä. Ja 

kannustetaan toimijoita 

monipuolisen liikunnan 

toteuttamiseen. 

 

 

 

 

 

 Järjestetään yhteistyössä 

aluehallintoviranomaisten 

kanssa hanketilaisuuksia 

 

 Toteutetaan 

kuntakohtaisia 

verkostotapaamisia 

 

 Tuetaan kouluja 

koulukohtaisissa 

kehittämisprosesseissa  

 

 Tuetaan oppilaiden 

osallisuutta koulutusten 

avulla 

 

 Koulun ja urheiluseurojen 

yhteistyön tukeminen 

 

 Edistetään liikuntaa 

kerhotoiminnassa 

toteuttamalla Liikkumisen 

unelmavuosi 

liikuntakiertue aamu- ja 

iltapäivätoiminnassa 

mukana oleville lapsille 

 

 Opettajien ja muiden 

koulutoimijoiden 

osaamisen lisääminen ja 

innostaminen 

koulutusten avulla 

 

 Toteutetaan 

monipuolinen ja 

innostava Vierumäen 

Leiritulet –liikuntaleiri 5.-

8.6.2017 

 

 

 

 

 2 hanketilaisuutta 

 

 

 Kuntakohtaisia 

verkostotapaamisia 3 

kunnassa 

 

 Tarjotaan 

mentorointipalvelua 

 
 

 20 välkkärikoulutusta ala- ja 

yläkouluissa, 400 

osallistujaa 

 

 3 kuntakohtaista 

tapaamisista  

 

 5 kunnan alueella 

 

 

 

 

 

 

 

 12 koulutusta, 240 

osallistujaa 

 

 

 Mukana vähintään 25 eri 

toimijatahoa, 500 leiriläistä, 

100 ohjaajaa 
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    Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu 

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit 

Lasten liikunnan 

kehittäminen yhteistyössä 

eri toimijoiden kanssa 

 Kannustetaan kuntia 

lasten ja nuorten 

liikunnan kehittämistuen 

hakuun viestinnän ja 

tapaamisten avulla  

 

 Sosiaali- ja 

terveystoimen kanssa 

kehitetään yhteistyötä 

perustamalla 

yhteistyöfoorumi 

kehittämistyön tueksi 

 

 Tehdään yhteistyötä 

valtakunnallisten tahojen 

kanssa (OKM, OK, AVI:t, 

Liikkuva koulu, Ilo 

kasvaa liikkuen, 

liikunnan aluejärjestöt)  

 Alueella on 6-8 kunnassa 

lasten liikunnan 

kehittämishanke 

 

 

 Toteutuuko 

yhteistyöfoorumi, kyllä/ei  

 

 

 

 

 

 Osallistutaan 3 yhteiseen 

raportointi/suunnittelu 

päivään 
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    Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu 

2.3. Lisää liikettä nuorille ja aikuisille 

Lisää liikettä nuorille ja aikuisille kokonaisuuden tavoitteena on, että jokainen nuori ja 

aikuinen saa mahdollisuuden innostua liikkeen lisäämisestä omassa arjessaan. Tähän 

tavoitteeseen pyritään aktivoimalla kuntalaisia ja toimijoita itse miettimään, kuinka he voivat 

lisätä liikettä omassa arjessaan. 

Painopistealueet vuoden 2017 toiminnassa tulevat olemaan nuorten ja aikuisten harraste- ja 

terveysliikuntaa lisäävän toiminnan kehittäminen, liikuntaneuvonnan palveluketjun 

kehittäminen ja toteuttaminen sekä työyhteisöille suunnattujen henkilöstöliikuntapalveluiden 

kehittäminen ja toteuttaminen.  

 

Työtä tehdään pääsääntöisesti verkostotapaamisten, konsultoinnin, koulutusten, 

tapahtumien sekä liikuntaneuvonnan ja henkilöstöliikunnan avulla yhteistyössä eri 

paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten verkostotoimijoiden kanssa.  

 

PHLU on aktiivisesti mukana alueellisissa ja valtakunnallisissa aiheeseen liittyvissä 

kehittämistyöryhmissä. 

 

 

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit 

Nuorten ja aikuisten 

harraste- ja terveysliikuntaa 

lisäävän toiminnan 

kehittäminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ollaan mukana 

toteuttamassa LIIRA – 

Liikettä ilman rajoja -

hanketta osatoteuttajana 

 Järjestetään ja 

osallistutaan 

alueellisiin ja 

paikallisiin 

yhteistyöverkostoihin 

 

 Kannustetaan 

toimijoita nuorten ja 

aikuisten harraste- ja 

terveysliikuntaa 

lisäävän toiminnan   

hanketukihakuun 

 

 Toteutetaan LIIRA – 

Liikettä ilman rajoja -

hankkeen 

hankesuunnitelmaa ja 

sen sisältöjä 

 20 alueellista ja paikallista 

verkostotilaisuutta 

 

 

 

 

 20-30 hanketukihakijaa  

 

 

 

 

 

 Täytyvätkö LIIRA – 

Liikettä ilman rajoja -

hankkeen 

hankesuunnitelmaan 

asetetut tavoitteet? 
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Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit 

Päivitetyn Päijät-Hämeen 

terveysliikuntastrategian 

2009-2020 jalkauttaminen ja 

seuranta  

 Strategian 

jalkauttaminen ja 

seuranta 

kuntakohtaisesti  

 Strategian 

jalkauttamisen ja 

seurannan toteutuminen; 

kyllä/ei 

Liikuntaneuvonnan 

palveluketjun kehittäminen 

ja toteuttaminen 

 

 Kehitetään ja 

toteutetaan 

liikuntaneuvontapalve-

lua yhteistyössä kuntien 

kanssa 

 

 Pidetään alueellisia ja 

kuntakohtaisia 

kehittämistyöryhmiä 

 

 Järjestetään 

liikuntaneuvonnan 

koulutuksia 

 

 Aktivoidaan 

seuroja/yhdistyksiä 

mukaan palveluiden 

tuottajiksi   

 

 Vanhojen 

toimintatapojen 

juurruttaminen ja uusien 

toimintatapojen 

käynnistäminen uusille 

kohderyhmille (esim. 

työttömät, työyhteisöt)  

 

 14 kunnassa toteutetaan 

liikuntaneuvontaa  

 

 

 

 20 kehittämistyöryhmien 

tapaamista 

 

 

 2-4 koulutusta 

liikuntaneuvonnan 

koulutusta vuodessa 

      

 10-15 seuraa/yhdistystä 

mukana 

liikuntaneuvonnan 

palveluketjussa 

 

 

 Syntyykö uusia 

toimintatapoja; kyllä/ei 
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Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit 

Työyhteisöille suunnattujen 

henkilöstöliikuntapalveluiden 

kehittäminen ja 

toteuttaminen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikettä Lahden alueen 

yrittäjille -hankkeen 

toteuttaminen (KKI -hanke) 

 Kannustetaan 

työyhteisöjä 

suunnittelemaan ja 

toteuttamaan 

liikuntaohjelmia 

 

 Järjestetään 

työyhteisöille koulutusta 

liikuntaohjelman 

suunnittelusta 

 

 Järjestetään 

työyhteisöiden 

liikuntapäiviä  

 

 Saatetaan Liikettä 

Lahden alueen yrittäjille 

-hankkeen ensimmäinen 

kehittämisjakso 

päätökseen ja 

raportoidaan tulokset  

 
 

 Käynnistetään ja 

toteutetaan hankkeen 

toinen kehittämisryhmä 

  

 Aktivoidaan seuroja 
tuottamaan 
liikuntapalveluita ja – 
ryhmiä 

 

 Kuvataan toimintamalli 

ja levitetään 

valtakunnalliseen 

käyttöön 

 30 työyhteisössä 

toteutetaan 

liikuntapalveluita 

tavoitteellisesti 

 

 

 Koulutuksiin osallistuu 

vähintään 10 

työyhteisöä 

 

 

 Pidetään 10-20 

liikuntapäivää 

 

 Arvioidaan hankkeen 

toimintamallin 

vaikuttavuutta, 

osallistuneiden 

aktiivisuusprosenttia ja 

toimintamallin 

onnistumista 

 

 Rekrytoidaan mukaan 

noin 100 henkilöä 

 

 

 Saadaan mukaan 5-10 

seuraa 

 

 

 Toimintamallin 

jalkautuminen, kyllä/ei 
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2.4. Menestyvä huippu-urheilu 

Menestyvän huippu-urheilun osalta PHLU tekee vahvaa yhteistyötä Päijät-Hämeen 

Urheiluakatemian, Pajulahden ja Vierumäen valmennuskeskusten ja seurojen kanssa. 

Keskeisenä tavoitteena vuonna 2017 on maakunnallisen urheilustrategian, Sport Päijät-

Häme, jalkauttaminen käytäntöön. Strategiatyön tavoitteena on määritellä alueen huippu-

urheilun eri toimijoille urheilijan polkuun liittyen selkeät roolit ja vastuualueet ja vahvistaa 

seurojen ja lajien välisen yhteistyön kautta mm. valmentajien osaamista, toiminnan 

ammattimaistumista sekä urheilijoiden tukipalveluita. 

PHLU järjestää yhteistyössä Päijät-Hämeen urheiluakatemian kanssa koulutuksia ja 

verkostotapaamisia valmentajille ja on mukana valtakunnallisissa Olympiakomitean 

valmennusosaamisen työpajoissa sekä kehittämässä valmentaja- ja ohjaajakoulutuksia 

valtakunnallisesti. 

Päijät-Hämeen Urheilugaalan järjestäminen sekä Lahti2017 -tapahtuman onnistumisen 

tukeminen ovat myös osa menestyvän huippu-urheilun toimenpiteitä. Päijät-Hämeen 

Urheilugaalassa tuodaan näyttävästi ja juhlallisesta esiin kuluneen vuoden urheilutekoja ja 

nostetaan sitä kautta niin huippu-urheilun kuin muunkin seuratoiminnan arvostusta alueella.  

LITTI-työllistämishankkeen avulla edistetään alueen urheilutapahtumien toteuttamista. 

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit 

Urheilijan polun 

laadukas toteutuminen 

alueella 

 Maakunnallisen 
urheilustrategian 
jalkauttaminen 
käytäntöön 
 

 Urheilijan polun 
verkoston kokoaminen 
ja roolitusten 
selkeyttäminen  

 

 

 

 

 

 

 Strategian jalkauttamisen ja 
seurannan toteutuminen; 
kyllä/ei 

 

 

 4 verkostotapaamista  

 Roolitusten selkeytymisen 
toteutuminen kyllä/ei 
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Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit 

Valmentajien 
osaamisen lisääminen 
ja valmentajayhteisön 
vahvistaminen 

 

 Valmennuksen 

teemakoulutukset ja 

verkostotapaamiset 

 

 Valmentajakoulutusten 

kehittäminen 

valtakunnallisesti ja 

maakunnallisesti 

 4 valmennuksen 

teemakoulutusta, 6 

verkostotapaamista, joissa 

yhteensä 80 osallistujaa 

 

 Olympiakomitean 

työpajatoimintaan 

osallistuminen 4 krt  

 Valtakunnallisen 

valmentajakouluttajien 

koulutuspäivän järjestäminen 

yhteistyössä aluejärjestöjen ja 

Olympiakomitean kanssa 

 Valmentajakoulutuksen 

pilotointi lajiliittojen kanssa 

Urheilun aseman ja 

arvostuksen 

lisääminen 

 Päijät-Hämeen 

Urheilugaalan 

järjestäminen 

 

 250 osallistujaa gaalassa 

 Palkitut ja tapahtuma 

näyttävästi esillä alueen eri 

medioissa 

 Urheilustrategian julkistaminen 

Päijät-Hämeen 

Urheilugaalassa ja sen 

toimenpiteistä tiedottaminen 

alueen medioissa 4 kertaa 

vuoden 2017 aikana 

 

Alueen 

urheilutapahtumien 

tukeminen  

 Lahti2017 -tapahtuman 

tukeminen 

 

 Viestitään ja markkinoidaan 
Lahti2017-tapahtumasta omille 
sidosryhmille ja tuodaan esille 
toiminnoista 
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3.  Vaikuttaminen 

 

Liikunnan ja urheilun edunvalvonta ja vaikuttaminen ovat osa PHLU:n toimintaa.  

PHLU:n työntekijät ovat aktiivisesti mukana vaikuttamassa maakunnallisissa ja paikallisissa 

työryhmissä ja foorumeissa oman toimialansa asioiden osalta liikuntaa ja urheilua 

koskevissa asioissa.  

 

Kuntien vapaa-ajan ja liikuntapalveluiden seudullisesta kehittämistoiminnasta vastaa PHLU 

ja toiminta on osa seudullista kehittämisryhmätoimintaa. Päijät-Hämeen liikuntatoimijoiden 

yhteistyön toivotaan konkretisoituvan erityisesti maakunnan asukkaiden hyvinvointia 

lisäävien toiminnallisten suunnitelmien toteuttamisena ja tulosten arkeen saattamisena. 

Kuntien edustajat kokoontuvat toiminnan osalta 3-4 kertaa vuodessa. Kuntien liikuntatoimen 

viranhaltijoiden ja liikunnasta vastaavien lautakuntien yhteinen koulutuspäivä järjestetään 

säännöllisesti kerran vuodessa. Liikuntatoimen lisäksi tiivistä yhteistyötä tehdään myös 

kuntien sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen kanssa.  

 

Päijät-Hämeen alueen kansanedustajiin ja kuntapäättäjiin pidetään yhteyttä liikuntaan ja 

urheiluun liittyvissä ajankohtaisissa asioissa. Kunnallisvaalien alla keväällä 2017 ehdokkaille 

viestitään valtakunnallisen viestinnän lisäksi paikallisista liikuntaan ja urheiluun liittyvistä 

asioita.  

PHLU tarjoaa omaa asiantuntija-apuaan ajankohtaisiin olosuhdekysymyksiin. 

Olosuhdeasioiden kehittämistä tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntien lisäksi Päijät-Hämeen 

maakuntaliiton kanssa.  PHLU edistää seurojen toimintaa vaikuttamalla seurojen 

harjoitusmahdollisuuksiin, avustuksiin ja olosuhteisiin.  

Viestinnän avulla tuodaan esille liikunnan ja terveyden yhteiskunnallista merkitystä lasten, 

nuorten ja aikuisten liikunnan ja urheilun osalta sekä kerrotaan liikunnan ajankohtaisista 

asioista. PHLU edistää toiminnallaan tasa-arvoista ja yhdenvertaista liikuntaa ja tuo omaa 

osaamistaan maahanmuuttajien liikuntaan ja työllistämiseen. 

 



18 

      

    Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu 

4. Hallitus ja henkilöstö 

 

Ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenistön edustajista koostuva varsinainen kokous keväällä ja 

syksyllä. Hallituksen muodostavat syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi valitut 

puheenjohtaja ja kahdeksan hallituksen jäsentä.  

Operatiivisesta toiminnasta vastaa toimihenkilöstö. Henkilöstö koostuu aluejohtajasta, 

taloussihteeristä, lasten ja nuorten liikunnan aluekehittäjästä, aikuisten liikunnan 

aluekehittäjistä, seurakehittäjästä, infotyöntekijästä ja hankehenkilöstöstä. Hankkeiden 

kautta PHLU:n palveluksessa työskentelee tällä hetkellä kymmenen henkilöä. Henkilöstön 

määrä vaihtelee vuosittain hankkeiden määrän mukaan. Infotyöntekijä vastaa koko Lahden 

urheilukeskuksen infopalveluista.   

Tämän henkilöstön lisäksi PHLU:ssa työskentelee erilaisissa koulutustehtävissä 

toistakymmentä oto-kouluttajaa. PHLU tekee vahvaa yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa 

ja vuoden aikana harjoittelussa on useita opiskelijoita 

PHLU:n henkilöstön osaamista ylläpidetään tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua erilaisiin 

koulutuksiin ja kehittämispäiviin paikallisesti ja valtakunnallisesti. Henkilöstön hyvinvointiin 

panostetaan mm. yhteisten virkistys- ja liikuntapäivien, viikoittaisten liikuntatuntien ja 

Virikesetelin kautta. PHLU:ssa painotetaan yhdenvertaista- ja tasa-arvoista toimintaa ja 

tavoitteena on motivoitunut ja työssään viihtyvä henkilöstö.  

PHLU:n toimisto palvelee asiakkaitaan Lahden Urheilukeskuksen tiloissa.   

 

Vuonna 2017 liikunnan aluejärjestöjen tiivis yhteistyö jatkuu. ”Uusia resursseja paikallistason 

onnistumiseksi” -hanke eli URPO-hanke jatkaa toimintaansa kaikkien liikunnan 

aluejärjestöjen rahoittamana. Hankkeessa alueilla on yksi yhteinen työntekijä.  
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5. Talous 

 

Vuoden 2017 talousarvion toimintakulujen yhteissumma 1 053 351,06 euroa. Talousarvio 

pohjautuu 250 000 euron valtion toiminta-avustukseen (toiminnan tuotoista 22,82 %).   

Erillisavustuksiin on talousarviossa budjetoitu Kunnossa kaiken ikää –ohjelman 

kehittämishanke (15 500 €), Liikunnalla tukea Työelämään LITTI -hanke (210 000 €), Liikettä 

Lahden alueen yrittäjille kehittämishanke (30 000 €) sekä Tuottavuutta työelämään hanke 

(10 964 €).  

Hallitus täsmäyttää talousarvion alkuvuodesta, kun avustuspäätökset vahvistuvat. 

Tavoitteena on nostaa PHLU:n taloutta vakaalle pohjalle. 
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Liite 

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKUNTA JA URHEILU 
RY  

VARSINAINEN TOIMINTA  

TUOTOT 551 134,00 

    

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT   

Palkat -553 355,10 

Henkilösivukulut -149 588,96 

Henkilöstökulut yhteensä -702 944,06 

    

Tilavuokrat -55 828,00 

Matkakulut -85 150,00 

Koulutuskulut -61 650,00 

Materiaali-ja Markkinointikulut -42 100,00 

Käyttö- ja ylläpitokulut -34 145,00 

Tapahtumakulut -11 500,00 

3872 muut tapahtumakulut   

Muut toimintakulut -60 034,00 

VARSINAISEN TOIM. KULUT -1 053 351,06 

    

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -502 217,06 

    

VARAINHANKINTA   

TUOTOT 27 725,00 

KULUT -300,00 

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 27 425,00 

    

RAHOITUSTUOTOT/KULUT   

6010  Korkotuotot   

6500  Korkokulut -2 000,00 

    

YLEISAVUSTUKSET 516 464,00 

    

Yhteensä 39 671,94 
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